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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ozadje 

 

Predlagana uredba EU je drugi poskus Komisije, da prenovi režim EU na področju novih 

živil, ki velja od leta 1997. Obstoječi regulativni okvir je deležen kritik, ker je postopek 

odobritve novega živila obremenjujoč, zamuden in drag. To je bolj problematično za podjetja, 

katerih glavni trg je Evropa, saj so v drugih državah, kot so ZDA in Kanada, postopki 

odobritve pred dajanjem na trg veliko krajši. Posledično številna živilska podjetja EU, zlasti 

mala in srednja podjetja, ne želijo razvijati novih živil ali živilskih sestavin, ki bi spadala na 

področje uporabe novih živil, in jih dajati na trg. 

 

Tretje države so v okviru Svetovne trgovinske organizacije večkrat kritizirale EU, saj menijo, 

da postopek odobritve novega živila ustvarja ovire pri trgovini in preprečuje dostop do trga 

EU živilom, ki imajo dolgo tradicijo varne uporabe v svoji državi izvora. 

 

Ugotovitve 

 

Poleg splošnega cilja, ki je zagotavljanje varnosti hrane, je namen nove uredbe racionalizirati 

in poenostaviti postopek odobritve za nova živila z oblikovanjem seznama Unije odobrenih 

novih živil. Zelo dobrodošli so predlogi o zmanjšanju upravnega bremena za države članice in 

njihova podjetja, zagotovitvi krajših in cenejših postopkov odobritve ter povečanju 

konkurenčnosti evropske prehrambne industrije, predvsem malih in srednjih podjetij, med 

drugim s spodbujanjem inovacij. 

 

Poleg tega predlog predvideva hitrejšo in bolj sorazmerno oceno varnosti za tradicionalna 

živila iz tretjih držav. Namen posebnih določb za živila s tradicijo varne uporabe v tretjih 

državah, ki niso bila dana na trg EU, je omogočiti lažji dostop do trga EU, ustvariti bolj 

uravnotežen sistem in pozitivno okolje za trgovino ter se s tem odzvati na pomisleke Svetovne 

trgovinske organizacije glede arbitrarnosti in neupravičenih omejitev pri dostopu na trg EU. 

 

Navedeni cilj predloga je tudi pojasniti opredelitev novih živil v uredbi in s tem povečati 

pravno varnost. Vendar se pojavlja bojazen, da ima lahko črtanje kategorij in širitev 

opredelitev ravno obraten učinek in lahko povzroči zakonodajne vrzeli, ki bi vplivale na 

varnost hrane. 

 

Za pripravljavko mnenja je posebej pomembna nova opredelitev in natančne zahteve za 

priglasitev živil iz tretjih držav. Pojem dolga tradicija varne uporabe je v predlogu precej 

ohlapno opredeljen in ga bo treba dopolniti z jasnimi smernicami in standardi za zbiranje 

podatkov in dokazov, ki jih mora vložnik predložiti. To je osnovni pogoj za učinkovitost 

novega centraliziranega sistema, torej, da bi preprečili tveganje pogostih neutemeljenih 

pomislekov glede varnosti s strani držav članic. Poleg tega morajo biti zahteve v skladu z 

mednarodnimi obvezami EU, da ne bi povzročile neupravičenih omejitev za nosilce živilske 

dejavnosti iz tretjih držav. 

Pripravljavka mnenja je seznanjena z delom Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki 

trenutno posodablja obstoječe smernice iz leta 1997 o znanstvenih vidikih in predstavitvi 

informacij, potrebnih za podporo vlog za dajanje na trg novih živil in novih živilskih sestavin, 
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ter o pripravi poročil o začetni presoji v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97. Z novim 

centraliziranim sistemom bo več bremena prenesenega na agencijo EFSA, za kar bodo seveda 

potrebni ustrezni viri.  

 

Poleg omenjenih smernic pripravljavka mnenja meni, da je nosilcem živilske dejavnosti iz 

tretjih držav, ki želijo na trg EU dati tradicionalna živila, nujno treba zagotoviti ustrezno in 

pravočasno tehnično pomoč. 

 

Nenazadnje meni, da je treba ustrezno spremljati izvajanje in učinke novih pravil, predvsem v 

zvezi z novim poenostavljenim postopkom za tradicionalna živila tretjih držav. Rezultate tega 

spremljanja je treba posredovati Parlamentu pet let po začetku veljavnosti nove uredbe. 

 

To je nekaj pomislekov, na katerih so osnovani predlogi, ki jih bo predložila pripravljavka 

mnenja Odbora za mednarodno trgovino. Kar zadeva konkretne predloge sprememb, bodo ti 

osredotočeni na določbe v zvezi s tradicionalnimi živili iz tretjih držav in s tem povezanim 

potrebnim prenosom pooblastil. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 

pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 

živil bi bilo treba zagotoviti visoko raven 

varovanja zdravja ljudi in interesov 

potrošnikov ter učinkovito delovanje 

notranjega trga, hkrati pa zagotavljati 

preglednost. 

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 

živil bi bilo treba zagotoviti visoko raven 

varovanja zdravja ljudi, okolja in interesov 

potrošnikov ter učinkovito delovanje 

notranjega trga, hkrati pa zagotavljati 

preglednost ter spodbujati inovacije in 

kreativnost malih in srednjih podjetij v 

agroživilskem sektorju. Treba bi bilo 

uporabljati previdnostno načelo, kot je 

opredeljeno v Uredbi (ES) št. 178/2002. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 

držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 

če je bila dokazana dolga tradicija varne 

uporabe živila v tretji državi. Navedena 

živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 

prehrane velikega dela prebivalstva tretje 

države. Dolga tradicija varne uporabe 

živila ne bi smela vključevati neprehranske 

uporabe ali uporabe, ki ni povezana z 

običajno prehrano. 

(11) Treba bi bilo razlikovati med 

tradicionalnimi živili iz tretjih držav in 

novimi živili. Dajanje tradicionalnih živil iz 

tretjih držav na trg Unije bi moralo biti 

olajšano, če je bila dokazana dolga tradicija 

varne uporabe živila v tretji državi, kot bo 

določeno v znanstvenih in tehničnih 

smernicah, ki jih bo pripravila Evropska 

agencija za varnost hrane (EFSA). 

Navedena živila bi morala biti vsaj 25 let 

del običajne prehrane znatnega dela 

prebivalstva tretje države. Dolga tradicija 

varne uporabe živila ne bi smela 

vključevati neprehranske uporabe ali 

uporabe, ki ni povezana z običajno 

prehrano. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 

6. aprila 201121 o smernicah za oceno 

tveganja pri uporabi nanoznanosti in 

nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 

ugotovila, da glede uporabe 

nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 

informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 

in toksikologije namensko proizvedenih 

nanomaterialov in bo morda treba 

obstoječe metode preskušanja toksičnosti 

metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 

ocenila varnost nanomaterialov, ki se 

uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 

metode preskušanja, ki upoštevajo posebne 

značilnosti namensko proizvedenih 

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 

6. aprila 201121 o smernicah za oceno 

tveganja pri uporabi nanoznanosti in 

nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 

ugotovila, da glede uporabe 

nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 

informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 

in toksikologije namensko proizvedenih 

nanomaterialov in bo morda treba 

obstoječe metode preskušanja toksičnosti 

metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 

ocenila varnost nanomaterialov, ki se 

uporabljajo v živilih, Komisija ob 

upoštevanju previdnostnega načela 
pripravlja metode preskušanja, ki 
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nanomaterialov. upoštevajo posebne značilnosti namensko 

proizvedenih nanomaterialov. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 

za označevanje iz Uredbe (EU) 

št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom ter druge relevantne zahteve 

za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 

V nekaterih primerih bi bilo morda treba 

navesti dodatne informacije pri 

označevanju, zlasti glede opisa živila, 

njegovega vira ali pogojev uporabe, da bi 

zagotovili ustrezno obveščenost 

potrošnikov o vrsti novega živila. 

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 

za označevanje iz Uredbe (EU) 

št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom ter druge relevantne zahteve 

za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 

Vključiti bi bilo treba dodatne informacije 

pri označevanju, zlasti glede opisa živila, 

njegovega izvora, sestave in pogojev 

uporabe, da bi zagotovili ustrezno 

obveščenost potrošnikov o vrsti novega 

živila, tudi če prihaja iz tretje države. Zato 

bi lahko, kadar se na seznam Unije ali na 

seznam tradicionalnih živil iz tretjih držav 

vključi novo živilo, določili posebne 

pogoje glede uporabe ali obveznosti 

označevanja, ki bi se med drugim lahko 

nanašali na posamezne značilnosti ali 

lastnosti živil, kot so sestava, hranilna 

vrednost ali prehranski učinki ter namen 

uporabe živila, ali na etične vidike ali 

posledice za zdravje nekaterih skupin 

prebivalstva. Primerno je, da se v tej 

uredbi določijo posebne obveznosti glede 

označevanja sestavin živil, prisotnih v 

obliki namensko proizvedenih 

nanomaterialov, ki spadajo v področje 

uporabe te uredbe. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Države članice bi morale določiti 

pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe 

in sprejeti vse potrebne ukrepe, da se 

zagotovi njihovo izvajanje. Navedene 

kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne. 

(26) Države članice bi morale določiti 

pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe 

in sprejeti vse potrebne ukrepe, da se 

zagotovi njihovo izvajanje. Navedene 

kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne ter bi morale pripomoči k 

zagotavljanju enakih konkurenčnih 

pogojev. 

 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „tradicionalno živilo iz tretje države“ 

pomeni novo živilo, razen novega živila iz 

točke (a)(i) do (iii), ki je pridobljeno pri 

primarni pridelavi in ima dolgo tradicijo 

varne uporabe v tretji državi;  

(b) „tradicionalno živilo iz tretje države“ 

pomeni novo živilo, razen novega živila iz 

točke (a)(i) do (iii), ki je pridobljeno pri 

primarni pridelavi, in predelane izdelke iz 

tega živila, kot so opredeljeni v Uredbi 

(ES) št. 178/2002, in ima dolgo tradicijo 

varne uporabe v tretji državi;  

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „dolga tradicija varne uporabe živila v 

tretji državi“ pomeni, da je varnost 

zadevnega živila potrjena s podatki o 

sestavi in izkušnjami z neprekinjeno 

uporabo že vsaj 25 let v običajni prehrani 

(c) „dolga tradicija varne uporabe živila v 

tretji državi“ pomeni, da je varnost 

zadevnega živila potrjena s podatki o 

sestavi in izkušnjami z neprekinjeno 

uporabo že vsaj 25 let v običajni prehrani 
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velikega dela prebivalstva tretje države, in 

sicer pred priglasitvijo iz člena 13; 

znatnega dela prebivalstva tretje države, in 

sicer pred priglasitvijo iz člena 13; 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 27a v zvezi z opredelitvijo 

koncepta „znatnega dela prebivalstva 

tretje države“. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „vložnik“ pomeni državo članico, tretjo 

državo ali zainteresirano stran, ki lahko 

predstavlja več zainteresiranih strani, ki je 

pri Komisiji vložila vlogo v skladu s 

členom 9 ali 15 ali priglasitev v skladu s 

členom 13; 

(d) „vložnik“ pomeni državo članico, tretjo 

državo ali zainteresirano stran, ki lahko 

predstavlja več zainteresiranih strani, ali 

malo ali srednje podjetje, ki pri Komisiji 

vloži vlogo v skladu s členom 9 ali 15 ali 

priglasitev v skladu s členom 13; 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 3 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvedbena pooblastila v zvezi z 

opredelitvijo novega živila iz člena 2(2)(a) 

Prenos pooblastil 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da bi se zagotovilo enotno izvajanje te 

uredbe, lahko Komisija z izvedbenimi akti 

odloči, ali določeno živilo spada v 

opredelitev novega živila iz člena 2(2)(a) 

te uredbe. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 27a v zvezi z odločitvijo, ali 

določeno živilo ustreza opredelitvi novih 

živil iz točke (a) člena 2(2), odobritvijo 

tradicionalnih živil iz tretjih držav ter 

posodabljanjem seznama Unije iz člena 

17. 

Obrazložitev 

Pripravljavka mnenja meni, da so delegirani akti ustrezen način za dopolnjevanje ali 

spreminjanje uredbe v tem smislu. Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo treba dodati 

uvodno izjavo s podrobnostmi v zvezi s prenosom pooblastil.  

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

27(3). 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija vzpostavi in posodablja 

seznam Unije novih živil, odobrenih za 

dajanje na trg Unije v skladu s členi 6, 7 in 

8 (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije). 

1. Komisija vzpostavi, posodablja in 

objavlja seznam Unije novih živil, 

odobrenih za dajanje na trg Unije v skladu 

s členi 6, 7 in 8 (v nadaljnjem besedilu: 

seznam Unije), kot je določeno v prilogi te 
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uredbe. Seznam Unije zajema 

tradicionalna živila iz tretjih držav. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) kadar je mogoče zagotoviti sledljivost 

materialov, uporabljenih pri njihovi 

izdelavi. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) dodatne posebne zahteve za 

označevanje zaradi obveščanja končnega 

potrošnika o vseh posebnih značilnostih ali 

lastnostih živil, kot so sestava, hranilna 

vrednost ali hranilni učinki in predvidena 

uporaba živila, zaradi katerih novo živilo ni 

več enakovredno obstoječemu živilu, ali o 

posledicah za zdravje nekaterih skupin 

prebivalstva; 

(c) dodatne posebne zahteve za 

označevanje zaradi obveščanja končnega 

potrošnika o vseh posebnih značilnostih ali 

lastnostih živil in zaradi njihove 

sledljivosti, kot so sestava, poreklo, 

hranilna vrednost ali hranilni učinki in 

predvidena uporaba živila, zaradi katerih 

novo živilo ni več enakovredno 

obstoječemu živilu, ali o posledicah za 

zdravje nekaterih skupin prebivalstva; 

Obrazložitev 

Z označevanjem novih živil je treba zagotoviti, da končni potrošnik lahko ugotovi njegov 

izvor. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) državo izvora živila; (c) državo izvora živila in države porekla 

materialov, uporabljenih pri njegovi 

izdelavi; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 

uporabe živila v tretji državi; 

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 

uporabe živila v tretji državi, kot je 

določeno v evropskih smernicah pod 

nadzorom Evropske agencije za varnost 

hrane; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) po potrebi pogoje uporabe in posebne 

zahteve za označevanje, ki ne zavajajo 

potrošnika. 

(e) pogoje uporabe in posebne zahteve za 

označevanje, ki ne zavajajo potrošnika. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija v treh mesecih od datuma 

objave mnenja agencije EFSA predloži 

odboru iz člena 27(1) osnutek izvedbenega 

akta o odobritvi dajanja tradicionalnega 

živila iz tretje države na trg Unije in 

posodobitvi seznama Unije, pri čemer 

1. Komisija v treh mesecih od datuma 

objave mnenja agencije EFSA sprejme 

delegirane akte o odobritvi dajanja 

tradicionalnega živila iz tretje države na trg 

Unije in posodobitvi seznama Unije, pri 

čemer upošteva naslednje: 
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upošteva naslednje: 

Obrazložitev 

Pripravljavka mnenja meni, da so delegirani akti ustrezen način za dopolnjevanje uredbe v 

tem smislu. Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo treba dodati uvodno izjavo s 

podrobnostmi v zvezi s prenosom pooblastil. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 27(3). 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 19 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) vsebino, pripravo in predložitvijo 

priglasitve v skladu s členom 13 in vloge v 

skladu s členom 14(5);  

(a) vsebino, pripravo in predložitvijo 

priglasitve v skladu s členom 13 in vloge v 

skladu s členom 14(5) na podlagi smernic 

agencije EFSA;  

Obrazložitev 

Poleg posodobitve obstoječih znanstvenih smernic bi morala agencija EFSA oblikovati 

tehnične smernice in orodja za pomoč nosilcem živilske dejavnosti iz tretjih držav pri 

predložitvi vloge ali priglasitve. 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b 



 

AD\1040514SL.doc 13/16 PE537.403v03-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ime in opis novega živila; (b) ime, opis in sestavo novega živila; 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nosilci živilske dejavnosti takoj 

obvestijo Komisijo o: 

2. Nosilci živilske dejavnosti in 

zdravstveni organi držav članic takoj 

obvestijo Komisijo o: 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo pravila o kaznih za 

kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse 

potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo 

izvajanje. Predvidene kazni morajo biti 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 

Države članice obvestijo Komisijo o 

navedenih določbah najpozneje do …26 in 

v najkrajšem možnem času tudi o vsaki 

njihovi nadaljnji spremembi. 

Države članice določijo pravila o kaznih za 

kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse 

potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo 

izvajanje. Predvidene kazni morajo biti 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter 

zagotavljati enake konkurenčne pogoje. 

Države članice obvestijo Komisijo o 

navedenih določbah najpozneje do …26 in 

v najkrajšem možnem času tudi o vsaki 

njihovi nadaljnji spremembi. 

__________________ __________________ 

26 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

26 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 
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Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 27 a novo 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 2. Pooblastilo iz člena 3 in člena 17 se 

prenese na Komisijo za obdobje 5 let od 

...*. Komisija pripravi poročilo o 

prenesenem pooblastilu najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet ne nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred 

koncem vsakega obdobja. 

 3. Pooblastilo iz členov 3 in 17 lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila, naveden v tej 

odločitvi. Odločitev začne veljati dan po 

njeni objavi v Uradnem listu Evropske 

unije ali na poznejši datum, ki je v njej 

določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 

že veljavnih delegiranih aktov. 

 4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 

akt, o tem istočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet. 

 5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 3 in členom 17, začne veljati le, če 

niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 

mesecev Evropskemu parlamentu in Svetu 

o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament kot Svet 

obvestila Komisijo, da ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 

 _____________ 
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 * UL: prosimo, vstavite datum začetka 

veljavnosti te uredbe. 

Obrazložitev 

Pripravljavka mnenja meni, da je ustrezno časovno omejiti prenos pooblastila na Komisijo. 

Taka omejitev omogoča večji parlamentarni nadzor, saj Komisijo obvezuje, da najpozneje 

devet mesecev pred iztekom določenega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. 

Samodejno podaljševanje prenosa pooblastila za enako obdobje po drugi strani preprečuje 

prekomerno obremenitev zakonodajalcev ter olajšuje izvajanje uredbe. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 29 a novo 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Poročanje 

 Komisija pet let po začetku uporabe 

uredbe poroča Evropskemu parlamentu in 

Svetu o njenem izvajanju, predvsem o 

vplivu novega poenostavljenega postopka 

za nova živila in tradicionalna živila iz 

tretjih držav. To poročilo se objavi. 
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